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صفات انسان کامل از منظر قرآن و رویات
محمـدتقی مبشـری

1

چکیده
ان سان کامل ان سانی ا ست که صفات بالقوه قرار داده شده در خود را به فعلیت بر ساند .جریان این صفات در وجود او ست که او را به
مقام خلیفه اللهی میرساند.
روش در این پژوهش ،تحلیلی ،ا سنادی ا ست .برر سی آیات قرآن کریم و روایات وارده از ائمه مع صومین و روش زندگی آنان ( سیره)
چگونگی تخل به این صفات و دستیابی به این جایگاه را روشن مینماید.
ظهور این صفات در فردی آنرا به کمال رسانده و از اینرو شایستگی خالفت الهی در روی زمین را خواهد داشت .در این صورت است
که وی قدرت تصرف در نظام هستی را نیز بدست آورده و قدرت انجام کارهای خارق العاده را مییابد.
بنابرین انسان کامل ،انسانی است که استعدادهای فطری خود را بارور ساخته و از حالت قوه به فعلیت برساند .در این صورت است که
آراسته به صفات الهی گشته و قدرت تصرف در نظام هستی را مییابد.
کلیدواژهها :انسان کامل ،خالفت ،صفات الهی ،تصرف در جهان.

 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه فرهنگیان پردیس حكیم فردوسی البرز

salamialabd@yahoo.com
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بیان مسئله

انسانیهایی که استعدادهای درونی خود را به صورت

خدای سبحان ان سان را به عنوان جان شین خود به

کامل متبلور ساختند ،توان ت صرف در نظام ه ستی را

روی زمین قرار داد و برای رســـیدن به این مقصـــود

مییابد؟

امكانات الزم را در اختیار او قرار داد .در کنار حجت

روش در این مقاله ،تحلیلی ،اســنادی میباشــد و

باطنی ،حجت ظاهری(1عقل و نبوت) را الزم و ملزوم

ابتــدا بــه انواع اســـتخالف ،مفهوم و ویژگیهــای

هم ساخت و ا ستعدادهای بی شماری به او هدیه

نمود2

اســتخالف ،حكمت اســتخالف ،شــروط الزم جهت

تا او بتواند در میان انبوه مشـــكالت و ســـنگالخهای

اســـتخالف و بالف عل یا بالقوه بودن این خال فت با

زندگی دنیا ،به جایگاه واالی خود دست یافته و خلیفه

اســتفاده از آیات و روایات میپردازیم ،ســپس با بیان

خدا در روی زمین گردد.

برخی از ا سماء و صفات الهی که در قرآن کریم آمده

این اســتعدادها و ظرفیتها که شــعاعی اســت از

است و نقش آنها در تعالی انسان با استفاده از کتابهای

صفات خدای متعال چنانچه در م سیر صحیح هدایت

تفســـیر و روایات و ســـیره پیشـــوایان دینی اشـــاره

گردد و از حالت قوه به فعلیت برســـد ،فرد واجد آنرا

مینماییم.

به کمال حقیقی و جایگاه شـــایســـته خود که همان

یاف ته های این پژوهش را میتوان اینگو نه ب یان

خال فت الهی در روی زمین اســـت ،میرســـا ند و

داشــت که تنها راه رســیدن به کمال ،شــكوفا ســاختن

هموســت که میتواند در نظام هســتی تصــرف و کار

ا ستعدادهای درونی و فطری ا ست و ک سی که توفی

خدایی انجام دهد.

طی این م سیر را یابد ،به صفات الهی آرا سته گ شته و

آیات و روایاتی که ان سان را ت شوی به رنگ الهی
یافتن و آرا سته به اخالق الهی شدن مینماید ،همگی

می توا ند کار های خدایی ان جام د هد ،یعنی قدرت
تصرف در نظام هستی را مییابد.

بیانگر این نكته ه ستند که ان سان توان ر سیدن به کمال
را داراســت و برای رســیدن به این نقطه میبایســت

واژه شناسی

ظرفیت واالی خود را شكوفا سازد.

کمال و خالفت:

در این پژوهش اب تدا به مفهوم ک مال و خال فت،

کمال از ریشه کمل به معنای چیزی است که اجزاء

ویژگی های خلی فه ،شـــروط الزم و حك مت خالفت

و محا سن آن به اتمام ر سیده با شد (م صطفوی:1360 ،

ا شاره و سپس به حالت قوه بودن صفاتی که ان سان را

 .)112 /10راغب ،کمال را حا صل شدن چیزی هدف

به کمال رهنمون میسازد و چگونگی بروز و ظهور آن

از خلقتش رســـیدن به آن بوده ترجمه نموده اســـت

یعنی فعلیت یافتن آن اشاره مینماییم.

(راغب اصــفهانی .)726 :1412 ،ابن منظور و فراهیدی

سؤال ا سا سی در این پژوهش آن ست که آیا همه

نیز کامل شــدن چیزی را تمام شــدن و زیبا شــدن آن

انســانها قابلیت رســیدن به این مقام خالفت یا همان

میداننــد (ابن منظور 599 /11 :1414 ،و فراهیــدی،

کمال بشـــری را دارا می باشـــند؟ در فرأ تأیید آیا

 .) 378 /5 :1409خالفت نیز از ری شه خَلَفَ ا ست که

اطنَةً فَأ َ َّما الظَّا ِه َرةُ فَالرُّ ُس ُل
اس ُح َّجتَ ْي ِن ُح َّجةً ظَا ِه َرةً َو ُح َّجةً بَ ِ
ِ . 1إنَّ ِ َّ ِ
ّلِل َعلَى النَّ ِ
اطنَةُ فَ ْال ُعقُول .خدا برای مردم دو حجت قرار
َو ْاْلَ ْنبِيَا ُء َو ْاْلَئِ َّمةُ َو أَ َّما ْالبَ ِ
داده است ،حجت ظاهری و حجت باطنی .حجت ظاهری رسوالن و انبياء
و ائمه هستند و حجت باطنی عقل است .بحار اْلنوار ،ج  ،1ص .137

 . 2أتزعم انك جرم صغير و فيك انطوى العالم االكبر[ .ای انسان]
تصور می کنی تو همين جسم کوچک و ناتوانی؟ در حالی که در تو
عالم بزرگی قرار داده شده است .به نقل از کتاب پرتوی درخشان از
اصول كافى ،ج ،3ص .209
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در ســـه معنا کاربرد دارد (فراهیدی266 /4 :1409 ،؛
راغب293 :1412 ،؛ ابن منظور82 /9 :1414 ،؛ طریحی،
 ،50 /5 :1375مصطفوی) 107 /3 :1360 ،؛
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اختیار جانشینان آنها قرار گیرد.
 .2وراثتی :مقصـــود از اســـتخالف در این نوع،
وراثت از پیشینیان است که براساس آن ،خدای سبحان

 .1آمدن چیزی پس از چیز دیگر و نشستن به جای

با دخالت حكیمانه خود بر مردم منت نهاده و پس از

او" :وَ هُوَ ٱلَّذِى جَعَل ٱلَّیْل وَ ٱلنَّهَارَ خِلْفۀ"( .فرقان/

اتمام حجت ،معاندان را به هالکت میرســـاند و قومی

)62؛

دیگر را وارث سرزمین آنان میگرداند.

 .2ضد قدّام و به معنای مؤخر و پشت سر" :یَعْلمُ
مَا بَیْن أیْدِیهِمْ وَ مَا خلْفهُمْ"( .بقره)255 /؛

در این اســتخالف ،نوعاق قوم مســتخلفه عنه دچار
ظلم و فســاد و تباهیاند و جانشــین آنان نخســت در

 .3به معنای تغیّر.

استضعاف و خوف به سر میبرند و پس از استخالف،

به باور برخی ،ا ستخالف معنای نیابت و جان شینی

از اق تدار و تمكین برخوردار میشـــو ند .قرآن مج ید

را میرســاند و به دلیل آنكه دومی پس از اولی آمده و

میفرماید" :قال مُوسَى لِقوْمِهِ ٱسْتعِینُوا بِاللَّهِ وَ ٱصْبِرُوا

به جای او مینشــیند ،به آن خالفت نیز میگویند( .ابن

إِنَّ ٱلْأرْضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَن یَشآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ ٱلْعَـ ـاقِبَۀُ

زکریا ،309 :1422 ،مصطفوی)107 /3 :1360 ،

لِلْمُتَّقِین * قالُوا أُوذِینا مِن ق بْلِ أن تأْتِیَنا وَ مِن بَ عْدِ مَا

در نگاه برخی واژهشناسان قرآنی ،خالفت نیابت از

جِئْتنا قال عَ سَى رَبُّکُمْ أن یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَ یَ سْتخْلِفکُمْ

دیگری ا ست؛ خواه بر اثر غیبت منوب عنه با شد یا به

فِى ٱ لْأرْضِ فیَنظُر کیْفَ تعْمَلُون"( .اعراف128 /ـ

دلیل مرگ و عجز او یا شـــرافت نایب(راغب:1412 ،

.)129

ماده خلف) چنانکه خدای سبحان ان سانها را در زمین

این اســتخالف بســان گونه نخســت از ســنتهای

خلیفه گمارد" :وَ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلکُمْ خالئِفَ ٱلْأرْضِ".

االهی اســـت که خدای واال پس از آزمودن و احراز

(انعام.)165 /

شــایســتگی مؤمنان وراثت زمین و اقتدار و امنیت را به

با بررسی دقی آیات قرآن میتوان استخالف را سه
گونه

دانست1:

آ نان میبخشـــد .گو یا این آ یات در م قام ب یان همین
ســنتاند" :وَ لقدْ أهْلکْنا ٱلْقُرُون مِن قبْلِکُمْ لمَّا ظلمُوا

 .1طبیعی :به معنای مطل جایگزینی .براســـاس

وَ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بالْبَیِّن ـاتِ وَ مَا کانُوا لِیُؤْمِنُوا کذلِکَ

ســنت خدای واال هر نســلی از انســانها پس از نســل

نجْزِی ٱلْقوْمَ ٱلْمُجْرِمِین * ثُمَّ جَعَلْنـــکُمْ خالئِفَ فِى

دیگر ،جایگزین آنان میگردند و به گونه طبیعی مالک

ٱ لْأرْضِ مِن بَ عْدِهِمْ لِننظُر کیْفَ تعْمَلُون"( .یونس13 /

داراییهای آنان می شوند .مانند آیة شریفه "هُوَ ٱلَّذِى

و .)14

جَعَلکُمْ خلائِفَ فِى ٱلْأرْضِ فمَن کفر فعَلیْهِ کُفْرُهُ وَ لا

 .3ویژه پیامبران :خدای رحمان انبیا و اولیای خود

یَزِیدُ ٱلْکــــافِرِین کُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا"( .فاطر/

را به گونهای خاص نماینده در زمین گمارد و خالفت

 )39جانشــین ســاختن انســانها در زمین یعنی خدای

آنان را اســتوار ســاخت ،همانند خالفت حضــرت آدم

سبحان آیندگان را جایگزین گذ شتگان میکند ،تا آنچه

(علینبیناوآلهوعلیهالســـالم)" :وَ إِذْ قال رَبُّکَ لِلْمَلائِکۀِ

برای گذشـــتگان بوده و در آن تصـ ـرمف میکردند ،در

إِنِّی جَاعِل فِی الْأرْضِ خلِیفۀ" (بقره )30 /و خالفت

 .1ر.ک :بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدویت و شخصیت امام مهدی

(عج) ،ص . 89 – 85
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حضــرت داوود (علینبیناوآلهوعلیهالســالم)" :یَا دَاوُودُ

(علینبیناوآلهوعلیهالسالم) اختصاص نداشته و فرزندان

إِنَّا جَعَلْناکَ خلِیفۀً فِی الْأرْضِ"( .ص.)26 /

وی نیز دارای م قام خال فت االهی هســـت ند .ب نابراین

از نظر مفسران شیعی ،این نوع از خالفت نیز سنتی

اســـ مائی که خدای ســـب حان به حضـــرت آدم

الهی اســـت و هرگز زمین از این خلیفه «حجت خدا»

(علینبیناوآلهوعلیهالسالم) آموزش داد در همه انسانها

خالی نخواهد بود.

به ودیعت گذاشته شده

است3.

از آنجا که خالفت انسان پس از کامل شدن اوست

عالمه طباطبایی(ره) جانشـــین شـــدن بعضـــی از

و ان سانی کامل ا ست که به این مقام نائل گردد ،در این

انســانها به جای برخی دیگر و نســلی به جای نســل

پژوهش به استخالف انسان اشاره گردیده و مقصود از

دیگر و به ارث بردن زمین برای ت شكیل اجتماع صالح

خالفت ،استخالف نوع سوم است.

را نشان دهنده غیر انحصاری بودن این خالفت میداند
( طباطبایی 396 /7 ،1417 ،و  154 /15و .)53 /17

الف) مفهوم شناسی
در نگره مف سران قرآن ا ستخالف ان سان به معنای

 .2بالقوه بودن خالفت

خلیفه قرار دادن او ست؛ یعنی خدای سبحان ان سان را

در نظر برخی از مفسران ،اسمائی که خدای سبحان

در زمین جانشـــین خود قرار دهد ،همانگونه که آیه

به حضـــرت آدم تعلیم نمود ،هر چ ند به مع نای به

شــریفه "اِنّی جاعل فی االرضِ خلیفه" به آن اشــاره

ودیعت گذا شته شدن این ا سماء در همه ان سانها ا ست

دارد1.

ولی هر چه ان سان بیشتر در م سیر هدایت االهی قرار

مرحوم عال مه ط باط بایی در تفســـیر آ یه "کِ تابٌ

گیرد و در صــراط مســتقیم گام بردارد ،این اســماء از

د َّبرُوا آ یَا ِت ِه َو ِل َی تذکَّر أُولُو
ک ِّل َی َّ
ک ُم بَا َر ٌ
أنز ْل نا ُه إِل ْی َ

حالت قوه بیرون آمده و به فعلیت نزدیک میگردند و

الْألْبَابِ"2نیز مینویسد:

به گونه تدریجی و مســـتمر آثار این امانت به منصـــه

ظاهر کلمه خالفت بیانگر جانشـــینی از ســـوی

ظهور میرســد ( طباطبایی 154 /15 :1417 ،و جوادی

خداســـت ،پس با خالفت مذکور در آیه "وَ اِذ قال

آملی .)40 /3 :1387 ،صــــاحــب المیزان در بحــث

ض خلی فه"
ک لِلمال ِئ ک ِه ِانّی جا عِل فِی االر ِ
َر ُّب َ

انحصاری نبودن سنت استخالف مینویسد:

هماهنگ اســـت ( .طباطبایی 195 /17 :1417 ،و /19
.)151

خالفت نامبرده به شخص آدم (علینبیناوآلهوعلیه-
ال سالم) اخت صا صى ندارد ،بلكه فرزندان او نیز در این
مقام مشـــترکند ،یعنی خداى واال این علم را در همه

ب) ویژگیهای خلیفه

انسانها به ودیعه سپرده است ،به گونهای که هرگاه در

 .1عمومیت داشتن

م سیر در ست قرار گیرد و هدایت شود ،آثار آن ودیعه،

به باور اکثر مف سران خالفت الهی به ح ضرت آدم

آرام آرام و پیوسـته ،از سـوی او آشـكار میگردد و آن

 .1ر.ک :المیزان ،ج  ،19ص  151و احسن الحدیث ،ج ،1ص  91و تفسیر

کنند و خردمندان متذکمر شوند .ص.29 / 38 :

شبر ،ج ،1ص 46و درالمنثور ،ج  ،1ص  44و روح المعانی ،ج  ،1ص

 . 3ر.ک :المیزان ،ج  ،1ص  115و اطیب البیان ،ج  ،1ص  497و احسن

 220و فی ظالل القرآن ،ج  ،1ص  56و تفسیر تسنیم ،ج  ،3ص .58_ 56

الحدیث ،ج  1ص  91و فی ظالل القرآن ،ج  ،1ص .56

2

 .این کتابی است پربرکت که بر تو نازل کردهایم تا در آیات آن تدبّر
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ودیعه از قوه بفعل در میآید ( طباطبایی/15 :1417 ،

ج) حکمت استخالف

.)154

یكی از مطالبی که در ذیل آیات اســـتخالف مورد

نویسنده تفسیر تسنیم نیز در این خصوص پس از

توجه برخی مف سران از جمله صاحبان تفا سیر المیزان،

بیان این نكته که خالفت دارای حقیقتی تشكیكی است

مبین ،روح المعانی و فی ظالل القرآن واقع شده است،

می گویند:

حكمت ا ستخالف ا ست .در نگره این مف سران یكی از

خالفت الهی از ســـنخ ک مال وجودی و مقول به

حكمتهای استخالف آزمایش بشر

است2.

تشــكیک اســت و مراحل عالی آن در انســانهای کامل

از دیگر حكمتهای ا ستخالف که برخی مف سران

نظیر حضرت آدم و انبیا و اولیای دیگر یافت میشود و

بدان اشـــاره دار ند ،ت كا مل انســـان اســـت .عال مه

مراحل مادون آن در انسـانهای وارسـته و متدین متعهد

طباطبایی(ره) در بخش دیگری از تفســـیر آیه  140آل

ظهور می کند ( .جوادی)55 /3 :1378 ،

عمران مینگارد:

ایشان در توضیح این مطلب میگویند:

خداى رحمان نظمی در جهان هســتی قرار داده که

اگر انسانی نتوانست و یا نخواست اسمای الهی را

همه انواع موجودات به منتهاى ســیرى برســند که خدا

هر چند در حد متوســط یا ضــعیف به فعلیت برســاند

برایش معلوم کرده اســـت ،و ســـعادت مقدر خود را

خالفت وی در حد قوت اســت  ،نه فعلیت ،و خود او

دریابد .پس اگر در آن م سیر االهی قرار گیرد و از خط

نیز خلیفه بالقوه اســت ،نه خلیفه بالفعل؛ گرچه مراتب

ســـیر خود خارج نگردد ،بیگمان به نهایت ســـعادت

قرب و بعد قوّه نیز مختلف است ( .جوادی/3 :1378 ،

خود میر سد .ان سان هم از این قائده م ستثنا نی ست ،و

)56

اگر در راهى قدم ب گذارد که خدا در فطرت او ن هاده
این ســـخن که فرزندان آدم نیز در این مقام با او

است و [بكوشد تا] از راه فطرت منحرف نگردد؛ یعنى

مشترک هستند و اینكه علم به اسماء در همه انسانها به

از کفر به خدا و آ یات االهی و تبه كاری در زمین

ودیعت گذا شته شده ا ست ،حاکی از عدم انح صار آن

بپرهیزد ،خدا او را به ســوى عاقبت نیک و حیات طیبه

در انبیاء الهی است.

و هر خیرى ره مینماید ( .طباطبایی.)255 / 8 :1417 ،
در نگره مرحوم عالمه برای ر سیدن به حیات طیبه

 .3عدم تعارض با آزادی انسان

راهی به جز بارور ساختن فطرت ان سانی و به تعبیری

از دیگر ویژگیهای سنت استخالف ،عدم تضاد آن

شكوفا ساختن استعدادهای درونی وجود ندارد.

با آزادی و اختیار بشـــر اســـت .رســـیدن به کمال در
صــورتی دارای ارزش اســت که با اختیار بشــر همراه

د) شروط الزم جهت استخالف

باشــــد .از اینرو برخی مفســـران از جم له عال مه

همانگونه که بیان شد ،خالفت ان سان در صورتی

طباطبایی(ره) ،آیت اهلل جوادی ،رشـــیدرضـــا و برخی

است که به کمال رسیده باشد .حال سخن درآنست که

دیگر از مفسران به این نكته اشاره

دارند1.

چه شروطی جهت خالفت انسان الزم است .از مجموع

 .1ر.ک :المیزان ،ج  ،7ص  ،355تسنیم ،ج  ،3ص  ،129المنار ،ج  ،8ص

 .2ر.ک :المیزان ،ج  ،8ص  ،255تفسیر المبین ،ج  ،1ص  ،212روح

220

المعانی ،ج  ،5ص  ،31فی ظالل القرآن ،ج  ،3ص .1356
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آیات و روایات میتوان به این نتیجه رســـید که زمانی

مدینه فاضـــله در صـــورتی تحق مییابد که افراد

ان سان اهلیت این جایگاه را بد ست میآورد که آرا سته

جامعه متصف به صفات الهی باشند ،یعنی انسان کامل

به صفات الهی با شد .اینكه در آیه کریمه آمده ا ست:

گردیده باشند( .صادقى تهرانى.)219 / 27 :1365 ،

"صـِبْةۀ اللَّهِ وَ مَنْ أحْسـَنُ مِن اللَّهِ صـِبْةۀً وَ نحْنُ لهُ

صــاحب تفســیر الفواتح اإللهیة و المفاتح الغیبیة در

عابِدُون"1اشاره به این نكته دارد که انسان باید به رنگ

تفســیر آیه شــریفه "وعنده مفاتح الةیب الیعلمها اال

الهی درآ ید ،ر نگ پاکی و پرهیز کاری ،رنگی که بر

هو"6مینویسد:
کلیدهای خزائن غیب میتواند در اختیار انســـان

اساس فطرت پاک و بیآالیش ریخته شده.
اینكه در روایات وارده از ائمه مع صومین ( صلوات

قرار گیرد ولی در صــورتی که به اخالق الهی متصــف

اهلل علیهم اجمعین) توصــیه به آراســته شــدن به اخالق

با شد .آرا ستگی به صفات الهی نیز می سور نی ست مگر

الهی و یا به ادب الهی شده ا ست دلیل اهمیت این امر

به متابعت کامل از کمال مطل و این آراستگی به کمال

است:

در وجود نبی گرامی اســالم به تحق رســیده اســت.
(نخجوانى 1999 ،م.)24 /1 :

قال رسول اهلل (ص)« :یَا عَلِیُّ أحْبَبْتَ مَا أحَبَّ اللَّهُ
وَ أخذْتَ بِأدَبِ

صاحب تف سیر من هدی القرآن در این خ صوص

اللَّهِ»2

آورده است:

3

قَالَ رسول اهلل (ص)« :إِنَّ الْمُؤْمِن یَأْخُذُ بِأدَبِ اللَّهِ»

بزرگترین و ظاهرترین صفت خدا رأفت و رحمت

قال علی (ع)« :ومن تأدّب بأدب ال لّه ،أدّاه ذلک
إلى الفالح

او ست و هدف از ر سالت انبیاء هم جاری ساختن این

الدائم»4

صفات در وجود ب شر ا ست تا اینكه ان سان از صفات

صــاحب تفســیر روح البیان در تفســیر آیه شــریفه

حیوانی نجات یافته و به اخالق الهی متصـــف گردد.

"وَقال إِنِّی ذاهِبٌ إِلى رَبِّی سَیَهْدِینِ"5میگوید:

( مدرسى ،تهران.)112 / 15 :1419 ،

حرکت ابراهیم (ع) به ســوی خدا به این معناســت
که او از قالب بشــری و صــفات آن به قلب و صــفات

تا بدین جا به این نتیجه رســـیدیم که انســـانی

قلب حرکت میکند و از قلب به سوی روح و از روح

شایستگی خالفت الهی را دارد که به کمال خود رسیده

به آرا سته شدن به اخالق الهی طی طری مینماید که

باشــد و از ســویی کمال انســان در گرو فعلیت یافتن

آن فناء در صفات الهی ا ست( .حقی برو سوی:1405 ،

صــفات الهی به ودیعه گذاشــته شــده در وجود انســان

.)538 / 3

است .بنابر این آنچه مورد طلب خدای واالست جریان

صــاحب تفســیر الفرقان فی تفســیر القرآن بالقرآن

یافتن صفات او در وجود ان سانها ست ،لذا به برخی از

میگوید:
1

 .این رنگ خداست و رنگ چه کسى از رنگ خدا بهتر است .ما

پرستندگان او هستیم .بقره.138 /2 :
2

 .ای علی دوست بدار آنچه خدا دوست دارد و به اخالق الهی آراسته

باش .بحار األنوار ،ج ،73ص .15
3

 .بدرستیكه مؤمن خود را به اخالق الهی آراسته میسازد.بحار األنوار،

ج ،74ص .159

این صفات و نقشی که این صفات در زندگی بشر دارد
4

 .کسی که خود را به ادب الهی آراسته سازد به رستگاری دائمی نائل

میگردد .التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكری (ع)  ،ص .17
5

 .و [ابراهیم] گفت« :من به سوى پروردگارم رهسپارم ،زود است که مرا

راه نماید» صافات99 /37 :
6

و کلیدهاى غیب ،تنها نزد اوست .جز او [کسى] آن را نمىداند( .انعام:

)59

صفات انسان کامل از منظر قرآن و رویات

اشاره مینماییم.
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آشكار است و اگر وصف انسان باشد مقصود اخالق و
افعال پسندیده است( .راغب)707 / 1 :1412،
رفتار نبی گرامی اسالم و ائمه معصومین (صلوات

 .1رحمن
این صــفت که  169بار در قرآن بیان شــده اســت،

اهلل علیهم اجمعین) در برخورد با دشــمنانشــان همواره

حكایت از آن دارد که خدای متعال بســـیار بخشـــنده

رفتاری کریمانه بوده ا ست .برخورد امام ح سن مجتبی

ا ست .این ویژگی چنانچه در وجود ان سانی تبلور یابد،

(ع) با ک سی که از شام به مدینه آمده و ای شان را مورد

فرد واجد آن را به مرتبهای میرساند که نسبت به افراد

شماتت قرار داد و برخورد ای شان با وی که در نهایت

دیگر هرچند از نظر تفكر و عقیده با او هم سان نبا شند

او را به عذر خواهی واداشـــت ،حاکی از همان رفتار

بخشنده باشد .بخشیدن شمشیر در میدان مبارزه توسط

کریمانه است.

حضــرت علی (ع) به دشــمنی که تا چند لحظه قبل در
حال جنگیدن با او بوده و به دلیل شـــكســـتن شـــدن
شمشیرش در معرأ هالکت قرار گرفته و طلب کردن
شمشیر آن حضرت ،گویای این مطلب است.

 .4ستار
ستر به معنای پو شش و حجاب ا ست و ستار به
معنای ب سیار پو شاننده (.م صطفوى )50 /5 :1360 ،این
ا سم که از ا سماء الهی ا ست ن شان دهنده این ا ست که
خدای متعال عیوب بندگان گنهكار خود را میپو شاند.

 .2رحیم
از دیگر ویژگی های خدای متعال مهربانی اوسـت.
این واژه که  227بار در قرآن کریم تكرار گرد یده در
اکثر موارد م ضاف الیه غفور واقع شده ا ست( .آمرزنده
و مهر بان) همچنین در  114بار با واژه رحمن همراه
ا ست که نهایت مهربانی ح تعالی را میر ساند .ان سان
مؤمن آراســته به صــفت رحیمیت ،انســانی اســت که
نهایت مهربانی را نه تنها به دیگر انســـانها بلكه به همه
مخلوقات الهی دارد.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
 .3کریم

این صفت الهی داللت بر محبت خدای واال ن سبت به
بندگان ا ست و از جمله صفاتی ا ست که ان سانها در
حیات اجتماعی خود بشــدت بدان نیازمند هســتند .در
روایتی که به آن ا شاره خواهد شد به سِلم بودن توجه
داده شده ا ست .از اقت ضائات سِلم بودن ،ستار بودن
برای اطرافیان است.
 .5رؤف
رؤف که به ه مان مع نای رح مان یعنی مهر بان
است ،از دیگر صفات الهی است که در صورت فعلیت
یافتن آن در انســـان نقش فراوانی در تعالی او دارد .در
فرازی از روایت امام باقر (ع) که به ویژگی شیعیان امیر

این واژه که به معنای نیكو ،ارجمند ،ارزشـــمند و

المومنین اشاره دارد آمده که شیعیان ما در راه محبت ما

بزرگوار در قرآن کریم مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست،

یكدیگر را دوست میدارند ،وجودشان برای همسایگان

از دیگر صفات خدای سبحان ا ست که در قرآن در 5

برکت و برای همنشینان آرامش است:

مورد صفت خدا واقع شده است .راغب میگوید «کرم

ی (ع) الْم َت بَا ِذلَو َن فِی َو لَا َیتِنـَا،
« إ َّن مَا شـــِی َع َة َع ِل ع

اگر وصــف خدا واقع شــود مقصــود احســان و نعمت

ح یَا ِء َأمْر نَا ،إ ْن
الْم َت حَابُّو َن فِی َم َو َّد ِت نَا ،الْم َتزَاورو َن لِإ ْ
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غَضــِبوا لَمْ یَظْلِموا وَ إنْ رَضــَوا لَمْ یســْرفَوا ،بَرَکَة لِمَنْ

خدای مت عال آن را در در دل ب ند گان مخصـــوص و

جَاوَروا وَ سِلْمه لِمَنْ خَالَطَوا.»1

انتخاب شـــده خود قرار مىدهد تا مانند ح تعالى با

«جز این نیســت که شــیعیان على (علیه الســّالم)

بندگان و افراد مردم با بخ شش و گذ شت رفتار کرده و

کســـانى هســـتند که در راه والیت ما (اهل بیت) به

به صفات و اخالق الهى متخل گردند .از اینرو خدای

ی كدیگر بخشـــش مىکن ند ،در راه مح بّت ما با هم

متعال دستور به عفو و گذشت داده و فرموده است آیا

دوســـتى مىنمایند و براى زنده کردن امر ما ،به دیدار

دوســـت نمىدارید که خدا نیز شـــما را عفو نموده و

یكدیگر مىروند .اگر به خشـــم آیند ،ظلم نمىکنند و

گناههاى شـــما را ببخشـــد و خدای متعال آمرزنده و

اگر خرســـ ند شـــو ند ،ز یادهروى نمىکن ند ،براى
هم سایگان شان ،مایه خیر و برکتند و با همن شینان خود

مهربان

است3.

آرا ستگی به این حالت حاکی از قرار گرفتن ان سان

در صلح وصفا به سر مىبرند.

در مسیر کمال است.

 .6غفار

 .7حمید

غفار که به معنای بخ شنده ا ست (طریحی:1375 ،
 )425 / 3نیز از جمله صــفات کمالیه ح تعالی اســت
که ان سان سالک میبای ست این صفت را نیز در وجود
خود بارور سازد .روایتی از امام صادق (ع) وارد شده
است که براساس آن بخشیدن کسی که مرتكب خطایی
شده است را از ویژگیهای پیامبران الهی شمرده است:
قال الصـــادق (ع) :العفو عند القدرة من ســـنن
المرسلین و أسرار

حمید به معنای کســـی که از هر جهت ســـتودنی
اســـت( .را غب )256 /1 :1412،خدای مت عال از آن
جهت که دارای صــفات کمالیه اســت قابل ســتایش
ا ست ،همانگونه که نبی گرامی ا سالم نیز محمد (ص)
به معنای کسی که دارای صفات ستودنی است نام دارد.
در حقیقت کســـی که بتواند صـــفات الهی را در خود
بارور سازد قابل ستایش است.

المتقین2...

عفو و بخشش از صفات خدای سبحان است و آن

 .8سالم

را در دلهاى بندگان مخصوص و انتخابشده خود قرار

ســالم از اســماء حســنى اســت .راغب میگوید:

داده تا همانند ح تعالى با ســـایر مردم با بخشـــش و

گفتهاند علمت توصــیف خداوند به ســالم آن اســت که

گذشــت رفتار کنند و به صــفات و اخالق الهى متخل

عیوب و آفات به خدای سبحان راه ندارد .در اینصورت

گردند .در ادامه این روایت آمده است که:

سالم به معنى سالم است( .راغب اصفهانی1 :1412 ،

الن العفو و الغفران صــفتان من صــفات اللَّه تعالى

 .)422 /مرحوم طبرســـى میگوید :ســـالم به دو معنا

أودعهما فی أ سرار أ صفیائه لیتخلقوا مع الخل باخالق

است .اول آنكه بندگان از ظلمش سالماند و معنای دوم

خالقهم و جاعلهم ،لذلک قال اللَّه عز و جل :و لیعفوا و

آنكه سالم از هر نقص و عیب و آفت است( .طبرسى،

لیصفحوا أال تحبون أن یغفر اللَّه لكم و اللَّه غفور رحیم.

 )273 /4 :1377صــاحب کتاب توحید آن را ســالمت

عفو و بخ شش دو صفت از صفات الهی ا ست که

دهنده و سالم از هر عیب گفته است ( .صدوق:1398 ،
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)191
عالمه طباطبایی در تفسـیر المیزان آنرا به معنای بى
آزار گرفته و میگوید :ســالم کســى اســت که با تو به
ســـالمت و عافیت مالقات کند بدون شـ ـرم و ضـــرر.
(طباطبایی .)223 /19 :1417 ،م ضمون روایت از پیش
گفته(سِلْمه لِمَنْ خَالَطَوا) ،به این صفت اشاره دارد.

 .9حلیم
حلیم به معنای بردبار اســـت .این کلمه از اســـماء
حســنى و صــیغه مبالغه اســت و معنى آن در باره خدا
مهلت دهنده ا ست یعنی به گناهكاران مهلت میدهد و
در عذاب آنها عجله نمیکند( .قرشى.)168 /2 :1371 ،
واژه حلیم در  11مورد در باره خدای ســبحان اســتفاده
شده است که حاکی از رأفت و مهربانی خدا نسبت به
بندگان است.
رفتار پیامبر اسالم (ص) نیز در مورد کسانی که در
جنگ احد دندان ح ضرت را شك ستند ،بیانگر آرا سته
بودن پیامبر اکرم(ص) به این صفت ا ست؛ چرا که در
برابر آن همــه آزار و اذیــت وقتی یــاران حضـــرت
درخواست هالکت آنان را داشتند ،فرمودند ،من آمدهام
تا ایشــان را از آتش دوزخ رهایی بخشــم ،پس چگونه
هالکت آنان را درخواســت نمایم .پس از آن دســت به
دعا شده و فرمودند« ،اللمهمّ اهد قومى فانمهم ال یعلمون»
خدا یا قوم مرا هدا یت ن ما چرا که ای نان [حقی قت را]
نمیدانند.
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از این جهت شاکر و شكور ا ست( .قر شى/4 :1371 ،
.)62
 .11تواب
یكی دیگر از صــفات الهی تواب به معنای پذیرش
فراوان عذر بندگان ا ست .توبه عبد برگ شتن به سوى
خدا ست با ترک گناه و ت صمیم عدم انجام مجدد آن و
توبه خدا بازگشـت به بنده اسـت با رحمت و مغفرت.
(طریحی )14 / 2 :1375 ،مؤمن حقیقی کسی است که
اگر کســـی در ح او خطایی مرتكب شـــد و متوجه
ا شتباه خود شد ،نه تنها او را مورد بخ شش خود قرار
میدهد ،بلكه با او به مهربانی برخورد مینماید .از این
روست که در روایات تأکید زیادی بر برخورد شایسته
با کسی که در ح تو ستمی روا داشته ،شده

است1.

 .12جبار
جبّار در ان سان صفت ذمّ و در خدا صفت مدح و
از ا سماء ح سنى ا ست .کلمه جبّار اگر در ان سان بكار
رود معنایش ظالم و تحمیل کننده اراده خود بر دیگرى
اسـت و در خدا بمعنى مصـلح اسـت ،مصـلحى که بر
اصالح تواناست و یا به معنى مقتدرى است که مشیّت
او در عالم جاریســت و در او ظلم نیســت و یا بمعنى
بسیار ترمیم و جبران کننده است( .مصطفوی2 :1360 ،
.)47 /
صفات ذکر شده بخش کوچكی از صفات شناخته
شده الهی ا ست که به صورت قوه در ان سان قرار داده
شـــده و وظیفه انســـان طالب کمال ،خارج کردن این

 .10شكور
شكور م صدر ا ست به معنى شكر .شكر خدا یاد
آورى نعمتهاى او و ثنا گوئى در مقابل آنهاست و شكر
از سوی خدا پاداش عمل صالح بنده ا ست و خداوند
 . 1برای نمونه بنگرید به :صفات الشیعة ،ص .48

صــفات از قوه به فعل اســت .در اینصــورت اســت که
ان سان ،حقیقتا به ان سانیت خود ر سیده و به ا صطالح
مؤمن گردیده است.
ان سان آرا سته به صفات الهی نیز در طول حیات
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خود سعی بر اصالح امور اطراف خود را دارد .با دیدن

معرفت های معمولی نیســـت ،بل كه از شـــهود حقای

کاســتیها و نواقص اقدام به برطرف کردن کاســتیها

ه ستی سرچ شمه میگیرد .این مرحله همراه با طهارت

مین ماید ،بر خالف انســـان مادی که ضـــعف ها را

باطنی اســـت و به دل یل برخورداری از یک چنین

دســـت ما یه تخر یب دیگران و توهین به آ نان قرار

معرفتی ،قدرت روحی و معنویی در انســــان ای جاد

می د هد .انســـان ک مال یاف ته در فراز و فرود ز ندگی

می شود که توان ت صرف در نظام ه ستی را مییابد .از

برد بار ،در مواج هه با دیگران بخشـــ نده و مهر بان و

اینروســـت که پیامبران و اوصـــیاء الهی ،امور خارق

وجودش برای ک سانی که با او معا شرت دارند ،سلم و

العادهای را به انجام رساندهاند.

من شأ آرامش ا ست .ان سان دارای این صفات ا ست که
شــایســتگی رهنمایی دیگران را دارد؛ چرا که رهنمایی

نتیجه

دیگران شغل انبیاء و اولیاء الهی ا ست .همانهایی که به

از آنجا که خدای متعال انسان را جهت رسیدن به

عنوان معلم معرفی

شدند1.

ک مال آفر ید ،برای او ام كا نات الزم اعم از داخلی و

تأ سی به صفات الهی ا ست که ان سان را در م سیر

خارجی را قرار داده اســت .انســان با بهرهگیری از قوه

کمال و همچنین تربیت افراد دیگر یاری میرســـاند.

عقل خود و همچنین تعالیم انبیاء و اوصـــیاء الهی در

همانگونه که خدای واال بهترین روشهای تربیتی را در

مسیر قرب الی اهلل که همان کمال اوست نائل می شود.

مورد بندگان خود به اجراء گذاشـــته اســـت .یكی از

این دو نیرو به او کمک میکنند تا اســتعدادهای درونی

اســـماء الهی «مؤمن» اســـت .اینكه در روایتی از نبی

خود را شكوفا ساخته و پس از آن ،آنها را بارور سازد.

گرامی اســالم (ص) آمده اســت «المؤمن مرآه المؤمن»

در این موقع است که او آراسته به صفات الهی شده و

می تواند به این معنا با شد که ان سان مت صف به صفات

به اخالق رب خود مزین شــده و در حقیقت به حیات

الهی و باصــطالح مؤمن باید نماینگر خدا باشــد .یعنی

طیبه د ست یافته ا ست .این چنین ان سانی شای ستگی

اخالق و رفتار او اخالق و صفات الهی بوده و منعكس

مقام خالفت الهی را دارا ست و از اینرو وجود او من شأ

کننده صفات خدای واال با شد .با این نگرش ا ست که

بســـ یاری از ارزش های واالی الهی میگردد .نه تن ها

انســان کامل (مؤمن حقیقی) خلیفه خدا در روی زمین

حسود و تنگ چشم و بخیل و  ...نیست؛ بلكه بخشنده

میگردد .آری جریان صفات الهی در وجود انسان او را

و مهربان ،صــبور و حلیم ،ســتار و ســالم و  ...اســت.

به مقام جانشینی خدا میرساند.

اینچنین انســانی ســت که قدرتهای شــگرفی جهت

تو مؤمن باش و پس میباش آمن

تغییر در نظام ه ستی مییابد .اینكه پیامبر ا سالم (ص)
مؤمن2

به عنوان معلم خود را معرفی مین ما ید ب یانگر این

حال ســخن در آن اســت که خلیفه الهی دارای چه

مطلب اســـت که افرادی که در مســـیر تعلیم و تربیت

اختیاراتی ا ست؟ ر سیدن به مقام خالفت الهی همراه با

جامعه قرار میگیرند ،میبایســـت تمام تالش خود را

راه یابی به در جه باالی یقین اســـت و مراد از یقین

مصروف دارند تا به صفات نبوی که همان صفات الهی

معر فت بســـ یار باالســـت .چنین معرفتی از ســـنخ

است آراسته گردند.

که مؤمن هست خود مرآت

 " .1إنم اللَّه تعالى لم یبعثنی معنمتا و ال متعنمتا و لكن بعثنی معلمما میسّرا"

فرستاده است) نهج الفصاحة ص.302 :

(خداوند مرا اشكال گیر و اشكالتراش نفرستاده بلكه آموزگار و آسانگیر

 .2آیت اهلل حسن زاده آملی

صفات انسان کامل از منظر قرآن و رویات

همه انســانها امكان دســت یافتن به این جایگاه که
همان کمال بشــری اســت را دارند و در صــورتی که
اســـتعدادهای درونی خود را به صـــورت کامل متبلور
سازند ،توان تصرف در نظام هستی را مییابد.
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ال فاظ القرآن) ،تحقی  :صـــفوان عد نان داوودی،
بیروت :دار الشامیه ،چاپ یكم.
 .12سیوطى ،جالل الدین 1404( ،ق) .الدر المنثور فى
تفسیر المأثور ،قم :کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى،
چاپ یكم.

فهرست منابع
 .1القـرآن الكـریم.

 .13شــبر ،ســید عبد اهلل 1412( ،ق) .تفســیر القرآن
الكریم ،بیروت :دار البالغة للطباعة و النشر ،چاپ
یكم.

 .2آلوسی ،شهابالدین1415( ،ق) .روح المعانی فی

 .14شیخ علوان ،نعمت اهلل 1999( ،م) .الفواتح االلهیه

تفســـیر القرآن العظیم و الســـبع المثانی ،بیروت:

و المفاتح الغیبیه ،مصــر :دار رکابى للنشــر ،چاپ

دار الكتب العلمیه ،چاپ یكم.

یكم.

 .3ابن فارس ،ابوالح سین1422( ،ق) .معجم مقاییس
اللغه ،بیروت :دار احیاء التراث العربی[ ،بیچا].
 .4ابن ق طب ،ســـ ید مح مد1415( ،ق) .فی ظالل
القرآن ،بیروت :دار الشروق ،چاپ یكم.
 .5ابن منظور ،ابوالف ضل محمد بن مكرمم1414( ،ق).
لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،چاپ سوم.
 .6بلخی ،ا بوعلی شـــقی بن ابراهیم 1382( ،ش).

 .15صـــادقى تهرانى ،محمد 1365( ،ش) .الفرقان فى
تفســـیر القرآن بالقرآن ،قم :انتشـــارات فرهنگ
اسالمى ،چاپ دوم.
 .16صـــدوق ،ابوجعفر مح مد بن علی  1398( ،ق).
التوحید ،قم :جامعه مدرسین[ ،بیچا].
 .17صـــدوق ،ابوجعفر محمد بن علی 1362( ،ش).
صفات الشیعة ،تهران :اعلمى[ ،بیچا].

مصـــباح الشـــریعه و مف تاح الحقی قه ،ترج مه

 .18طباطبایی ،سیدمحمدحسین1417(،ق) .المیزان فی

مصـــطفوی ،تهران :انجمن اســـالمى حك مت و

تفسیر القرآن،قم:دفترانتشارات اسالمی ،چاپ پنجم.

فلسفه ایران ،چاپ یكم.
 .7پاینده ،ابوالقاســـم 1382( ،ش) .نهج الفصـــاحة،
تهران :دنیاى دانش ،چاپ چهارم.
 .8جوادی آملی ،ع بداهلل1387( ،ش) .تســـنیم ،قم:
اسراء ،چاپ یكم.

 .19طبرســى ،فضــل بن حســن 1370( ،ش) .مكارم
األخالق ،قم :شریف رضى[ ،بیچا].
 .20طبرســى ،فضــل بن حســن1377( ،ش) .جوامع
الجامع ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت
حوزه علمیه قم ،چاپ یكم.

 .9حســـینى ه مدانى ،ســـ ید مح مد 1363( ،ش).

 .21طریحی ،فخرالدین بن محمد1375( ،ش) .مجمع

درخشـــان پرتوى از اصـــول کافى ،قم :چاپخانه

البحرین ،تصحیح :سیداحمد حسینی ،تهران :نشر

علمیه قم ،چاپ یكم.

مرتضوی ،چاپ سوم.

 .10حقی برو سوی ،ا سماعیل1405( ،ق) .روح البیان،
بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ یكم.
 .11راغب اصــفهانی ،حســین بن محمد بن مفضــل،
(1412ق) .المفردات فی غر یب القرآن (مفردات

 .22طیب ،سید عبدالح سین1378( ،ش) .اطیب البیان
فی تف سیر القرآن ،تهران :انت شارات ا سالم ،چاپ
دوم.
 .23عبده و رشیدرضا ،شیخ محمد و محمد1426( ،ق/
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2005م) .الم نار ،تحقی  :ابراهیم شـــمسا لدین،
بیروت :دار الكتب العلمیه ،چاپ دوم.
 .24عســكرى ،ابومحمد حســن بن على 1409( ،ق).
التفسیر المنسوب الى االمام العسكرى ،قم :مدرسه
امام مهدى ،چاپ یكم.
 .25فراهیدی ،ابوعبدالرحمن خلیل بن احمد[ ،بی تا].
العین ،قم :هجرت ،چاپ دوم.
 .26قرشى ،سید على اکبر 1371( ،ش) .قاموس قرآن،
تهران :دار الكتب اإلسالمیة ،چاپ ششم.
 .27قرشـــى ،ســـید على اکبر 1377( ،ش) .احســـن
الحدیث ،تهران :بنیاد بعثت ،چاپ سوم.
 .28کلینى ،محمــد بن یعقوب 1407( ،ق) .کــافی،
تهران :دار الكتب اإلسالمیة ،چاپ یكم.

 .29مجلســـی ،مح مد باقر1404( ،ق) .ب حار االنوار
الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ،بیروت :مؤسسة
الوفاء ،چاپ دوم.
 .30مدرســى ،ســید محمد تقى 1419( ،ق) .من هدى
القرآن ،تهران ،دار محبى الحسین[ ،بیچا].
 .31مصـــطفوی ،حســـن بن عبدالرحیم1360( ،ش).
التحقی فی کل مات القرآن الكریم ،تهران :بن گاه
ترجمه و نشر کتاب[ ،بی چا].
 .32مغنیه ،محمد جواد 1425( ،ق) .التفســـیر المبین،
قم :بنیاد بعثت ،چاپ سوم.
 .33ن جار زاد گان ،فتح اهلل 1388( ،ش) .دوازده نك ته
در بررسی و ارزیابی ادله توسل ،شفاعت ،تبرک و
زیارت ،قم :مجمع جهانی اهلبیت ،چاپ یكم.

